
NASTAPARTIO RY 
 
HALLITUS 
 
 
Hallituksen kokous 03/2022 
 
Paikka: Nastolan seurakuntatalo 
 
Aika: 20.03.2022; klo. 16.00 
 
 
 
PÖYTÄKIRJA 
 

1. Kokouksen avaus 
- Puheenjohtaja avasi kokouksen 16.10 

 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
- Todetaan läsnäolijat ja esteen ilmoittaneet 

o Puheenjohtaja 
▪ Juha Istukaissaari - paikalla 

 
o Jäsenet 

▪ Bergdahl Julia- etänä 
▪ Istukaissaari Karoliina - paikalla 
▪ Istukaissaari Emma - paikalla 
▪ Nousiainen Tiina -etänä 
▪ Tammela Kaj - etänä 
▪ Varjonen Jani - paikalla 
▪ Vestola Jani - paikalla 
▪ Lehtinen Kimmo - paikalla 
▪ Pohja Antti - paikalla 
▪ Juurakko Jukka - paikalla 

 
o Seurakunnan Partiotyöntekijä 

▪ Henna Pohja - poissa 
 
- Kokous on päätösvaltainen. 

 
 
 



 
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
- Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi esityslistan 

mukainen järjestys muutoksin: Toimintakertomus käsitellään 
ennen tilinpäätöstä 

 
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja 

vahvistaminen 
- Hyväksytään ja vahvistetaan edellisen kokouksen pöytäkirja 

 
5. Toimintakertomuksen käsittely ja hyväksyminen 

toiminnantarkastajalle toimitettavaksi 
- Puheenjohtaja esitteli vuoden 2021 toimintakertomuksen 
- Hyväksytään toimintakertomus toimitettavaksi 

toiminnantarkastajalle 

 
6. Tilinpäätöksen ja taseen käsittely sekä hyväksyminen 

toiminnantarkastajalle toimitettavaksi 
- Talousnasta esitteli vuoden 2021 tilinpäätöksen 

- Hyväksytään tilinpäätös toimitettavaksi toiminnantarkastajalle 

 
7. LAP:n avustus 
- Päätetään anoa 2022 budjetin mukaisesti LAP:lta 3500 eur  
    vuosiavustus 

 
8. Anomusten käsittely 
Julia Bergdahlin EA1-kurssi anomus:   Kurssi maksaa 50 
eur ja on pestiin kuuluva.   Julia anoo kurssimaksua 
lippukunnalta 
- Hyväksytään anomus 

 
Emma Istukaissaaren anomus, Viestintävastaavan koulutus 
 anomus:   Koulutus on Tampereella, hinta ei vielä 
tiedossa ja kurssi on pestiin kuuluva.   Emma anoo 
kurssimaksua ja matkakuluja lippukunnalta 
- Hyväksytään anomus 

 
 
 
 
 



Karoliina Istukaissaaren ja Tiina Nousiaisen ROK-kouluttaja 
 kurssi:   Kurssi on Tampereella, hinta 20 eur/hlö.  
 Karoliina ja Tiina anovat kurssimaksua ja matkakuluja 
lippukunnalta. 
- Hyväksytään anomus 

 
9. Kevään ja kesän toiminta 
-  Lpk:n seminaaripäivä 9.4. Siikaniemessä 

o Aikataulu tarkentuu 

 

- Kakkukisa ja partiomessu 24.4. 
o Sudet -ryhmä järjestää 
o Aihe tiedossa viikon päässä 

o Lupauksenantomahdollisuus samassa yhteydessä 

 
- Kesäleiri 9. – 12.6. 

o Ei leirinjohtajaa vielä 
 

- Suunnistus -tapahtuma 26.5. 
o Yhteistyössä Nastolan Terän kanssa 

o Jukka Juurakko johtajana 

o Ilmoittautuminen auki 20.5. asti 

o Tarvitaan 2 x EA-henkilöä, maastoon turvallisuutta 

varten henkilöitä 

o Saunat ja makkarat Terän henkilöille ja tehtävissä olleille 

 

- Kajo 

o Etukäteisviikonloppu alustavasti 17.-19.6. aikavälillä 

o Toteutuminen riippuu osallistujamäärästä 

 

- HP YHDEN PÄIVÄN JAMBOREE 29.5. Hämeenlinnassa 

o Selvitetään johtajaa 

 
10.       Muut asiat 

 
11. Kokouksen päättäminen 

- Kokous päätettiin 17.57 
 
 
 
 



 


